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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada Era Globalisasi sekarang banyak masyarakat kesulitan dalam 

menemukan lapangan pekerjaan. Banyak sarjana yang hanya menjadi 

pengangguran, akibatnya pendidikan yang dulunya begitu diagung-agungkan 

justru terlihat percuma.Banyaknya orang dengan gelar sarjana dan keinginan 

untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya menjadi faktor yang memicu 

orang-orang untuk mencari pekerjaan.Sayangnya, persaingan yang begitu 

ketat dalam seleksi pekerjaan dan banyaknya orang yang bersaing dalam 

mencari pekerjaan membuat banyak cendekiawan muda yang menjadi 

pengangguran atau mendapatkan pekerjaan yang kurang layak. 

Sebagai masyarakat yang modern, apalagi seorang yang berpendidikan 

kita seharusnya  jangan hanya mencari pekerjaan, tetapi kita juga harus bisa 

menciptakan lapangan pekerjaan dengan berwirausaha. Kita sudah sering 

mendengar kalimat “sebuah bangsa bisa maju,jika wirausahanya maju”. 

Kalimat tersebut bukan hanya omong kosong belaka, dapat di buktikan 

dengan negara-negara maju di dunia, diantaranya Amerika, Singapura dan 

beberapa negara-negara maju lainnya. mereka bisa maju karena masyarakat 

negara tersebut banyak yang berwirausaha.  
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Berwirausaha adalah adalah kemampuan untuk berdiri sendiri, 

berdaulat, merdeka lahir batin, sumber peningkatan kepribadian, suatu proses 

dimana orang mengejar peluang, merupakan sifat mental dan sifat jiwa yang 

selalu aktif, dituntut untuk mampu mengelola, menguasai, mengetahui dan 

berpengalaman untuk memacu kreatifitas.  

Sejak tahun 2010, pendidikan kewirausahaan telah disosilisasikan 

untuk dimasukkan dalam muatan lokal sekolah oleh Badan penelitian dan 

Pengembangan Kementrian Pendidikan Nasional (Balitbang kemendiknas). 

Pemberian pendidikan kewirausahaan tersebut diharapkan menjadi tambahan 

nilai budaya untuk meningkatkan daya saing dan karakter bangsa. Pendidikan 

kewirausahaan tersebut bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh, 

sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman dan keterampilan sebagai 

wirausaha. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dilakukan oleh kepala 

sekolah, guru, tenaga kependidikan (konselor), peserta didik secara bersama- 

sama sebagai suatu komunitas pendidikan. Pendidikan kewirausahaan tersebut 

dapat diintegrassikan dalam bentuk mata pelajaran, ekstrakurikuler, atau 

melalui pengembangan diri. 

Pada usia sekolah, upaya optimalisasi potensi, bakat, dan minat 

kewirausahaan dilakukan agar dapat mengurangi tingkat pengangguran dan 

menambah jumlah wirausahawan di Indonesia. Dari data Badan Pusat 

Statistik (BPS) di Indonesia diketahui bahwa jumlah pengangguran sampai 

februari 2012 mencapai 7,6 juta. Dari jumlah itu, paling banyak adalah 
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lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 10.34% dan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9.51%. berdasarkan pada tahun 2011, 

juumlah pengangguran dikota malang mencapai 10.175 dari total 850 ribu 

lebih jiwa (Oktavia, 2012). 

Oswari (2005) menyatakan bahwa kurangnya jumlah wirausaha di 

Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yakni kurangnya pengetahuan 

tentang kewirausahaan, etos kerja yang kurang menghargai kerja keras , cepat 

merasa puas dengan hasil kerja yang dicapai, pengaruh penjajahan Negara 

asing yang terlalu lama terhadap rakyat Indonesia dan kondisi ekonomi yang 

buruk. Padahal McCleland dalam Ciputra (2008) menyatakan bahwa agar 

suatu Negara bisa menjadi makmur dibutuhkan minimum 2% jumlah 

wirausaha dari total jumlah penduduknya.  

Meurut pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan 

bahwa rasio kewirausahaan Indonesia meningkat dalam satu tahun terakhir. 

Pada 2011, terdata jumlah wirausaha di Indonesia baru sebanyak 0,24 persen 

dari total populasi penduduk. Namun ternyata angka ini meningkat, menjadi 

1,56 persen atau sekitar 3.744.000 orang dari jumlah penduduk Indonesia 

pada tahun 2012 (depkop.go.id, 2012). Pendidikan jumlah entrepreneur ini 

tidak terlepas dari dukungan pemerintah, perusahaan, perbankan, sekolah, dan 

universitas. Beberapa sekolah dan universitas di Indonesia mulai 

mengedepankan kewirausahaan sebagai nilai tambahnya seperti yang 

dilakukan SMAN 8 Malang. 
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Menghadapi tantangan kewirausahaan tersebut, SMAN 8 Malang 

melakukan upaya memperkenalkan kewirausahaan secara dini pada siswa-

siswinya dengan mengenalkan kewirausahaan melalui mata pelajaran 

kewirausahaan dan membentuk program kewirausahaan yang dikenal dengan 

nama Ki Dalang Bijak. Program ini memberikan pembelajaran kepada 

pesertanya dengan metode yang di desain dan dikembangkan untuk 

memahami dan melakukan kegiatan berwirausaha secara langsung yang 

diikuti sebanyak 30 siswa.  

Ciputra (2008) menyatakan bahwa pendidikan entrepreneurship akan 

menghasilkan dampak nasional yang besar bila kita berhasil mendidik seluruh 

bangku sekolah dan mampu mengasilkan empat juta entrepreneurship baru 

dari lulusan lembaga pendidikan Indonesia selama 25 tahun mendatang. 

Pendapat yang dikemukakan oleh Longenecker dkk (2001) menyatakan 

bahwa usia paling tepat untuk berwirausaha adalah antara pertengahan 20-an 

dan 30-an. Pada usia ini ada keseimbangan antara persiapan pengalaman dan 

kewajiban terhadap keluarga.  

Ketertarikan seseorang terhadap kewirausahaan ini tidak terlepas dari 

minat yang timbul dari dirinya. Hurlock (1993) menjelaskan bahwa minat 

adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa saja 

yang ingin dilakukan ketika bebas memilih. Minat tidak bersifat permanen 

namun bersifat sementara atau dapat berubah-ubah. Tampubolon (1993) 
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mengemukakan bahwa minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan 

yang berkembang jika ada motivasi. 

Minat bertalian erat dengan perhatian, maka faktor-faktor tersebut 

adalah pembawaan, suasana hati atau perasaan , keadaan lingkungan, 

perangsang dan kemauan. Menurut Kartini Kartono (1980) dalam suryaman 

(2006), faktor lingkungan yang mempengaruhi minat meliputi lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.  

Minat berwirausaha dipengaruhi beberapa faktor diantaranya 

karakteristik kepribadian, faktor demografi dan karakteristik lingkungan. 

Karakteristik kepribadian seperti efikasi diri dan kebutuhan akan prestasi 

merupakan predictor yang signifikan minat berwirausaha, faktor demografi 

seperti umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan pengalaman 

bekerja seseorang diperhitungkan sebagai penentu bagi minat berwirausaha, 

faktor lingkungan seperti hubungan sosial, infrastruktur fisik dan institusional 

serta faktor budaya dapat mempengaruhi minat berwirausaha (Indarti, 2008). 

Minat berwirausaha sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

terangkum dalam dua kategori, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal 

meliputi : dorongan dari dalam (individu atau personal), seperti hobi/ 

kesenangan, kepuasan pribadi, emosional, dan lain-lain. Sedangkan faktor 

eksternal meliputi :lingkungan, demografi, sosial, dan lain-lain (Purnama, 

2009). 



6 
 

 
 

Kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, 

merasakan dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Minat 

sangat erat kaitannya dengan kepribadian. Menurut Robbins dalam prilaku 

organisasi kepribadian adalah organisasi dinamik dalam individu yang 

memiliki system psikologis tersebut yang menentukan penyesuaian uniknya 

terhadap lingkungan. Secara artian kepribadian adalah jumlah total cara 

individu bereaksi dan berinteraksi dengan lainnya. 

Di antara faktor-faktor yang memberikan tekanan pada pembentukan 

kepribadian kita adalah kebuadayaan dimana kita dibesarkan, pengkodisian 

awal kita, norma ditengah keluarga, teman dan kelompok sosial, dan 

pengaruh-pengaruh lain yang dialami. Faktor-faktor lingkungan ini 

memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian seperti lingkuan 

keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan maysarakat. Faktor ketiga 

menurut Robbins yang menentukan kepribadian adalah situasi. Situasi 

mempengaruhi  dampak keterununan dan lingkungan pada kepribadian. 

Robbins menyatakan Indikator kepribadian yang berpengaruh terhadap 

prilaku dalam organisasi adalah lokus kendali, kepribadian Machiavelisme, 

keyakinan diri atau efikasi diri, pemantauan diri, kecenderungan untuk 

menempuh resiko, dan kepribadian tipe A. Ristri (2012) menyatakan bahwa 

beberapa peneliti terdahulu membuktikan bahwa factor kepribadian seperti 

kebutuhan akan prestasi ( McClelland, 1961 ; Sengupta dan Debnath,1994), 

Locus of Control (Rotter dalam Schultz,1994). dan efikasi diri (Gilles dan 
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Rea, 1999 ; Indarti, 2004) merupakan predictor signifikan intense terhadap 

kewirausahaan.  

Kebutuhan akan prestasi McClelland mengemukakan bahwa individu 

mempunyai cadangan energi potensial, bagaimana energi ini dilepaskan dan 

dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu dan 

situasi serta peluang yang tersedia. Teori ini memfokuskan pada tiga 

kebutuhan yaitu kebutuhan akan prestasi (achiefment), kebutuhan kekuasaan 

(power), dan kebutuhan afiliasi. Locus of control merupakan suatu keyakinan 

mengenai sumber control dari penguat (reinforcement). Sedangkan efikasi diri 

adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan dan mendapatkan prestasi tertentu.  

Faktor lainnya yang mempengaruhi minat adalah lingkungan. 

Pentingnya Variabel kepribadian juga didukung oleh Scriber dalam Alma 

(2003) yang menyatakan bahwa keberhasilan seseorang yang ditentukan oleh 

pendidikan formal hanya sebesar 15% dan selebihnya (85%) ditentukan oloeh 

sikap mental atau kepribadian seseorang. Muhyi (2007) menyatakan bahwa 

kepribadian yang mempengaruhi kewirausahaan adalah motif berprestasi, 

komitmen, nilai-nilai kepribadian, pendidikan dan pengalaman dan juga 

variabel lingkungan mempengaruhi minat berwirausaha. 

Sedangkan factor lingkungan yang mempengaruhi minat meliputi 

lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan msyarakat. 

Menurut Rosenblatt, de Mik, Anderson dan Johnson dalam Greve (2003) 
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anggota keluarga memainkan peranan yang penting ketika seorang calon 

wirausaha merencanakan dan mendirikan usaha karena anggota keluarga dan 

jaringannya selalu dilibatkan untuk dimintai bantuan dan dukungan.  

Di lingkungan pendidikan seperti di sekolah Pendidikan dijalankan 

dengan penuh kesadaran, mempunyai tujuan, target dan sasaran tertentu serta 

diberikan secara sistematis untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. 

Sekolah juga adalah salah satu sumber informasi yang dapat mempengaruhi 

minat kewiarausahaan seseorang. Pengaruh pendidikan terhadap 

perkembangan jiwa seseorang (termasuk jiwa wirausaha) sebenarnya berbeda 

dengan pengaruh eksternal yang lain. 

Minat berwirausaha bisa ditimbulkan oleh faktor lingkungan sekitar 

baik lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial 

semua mempunyai peranan dalam menumbuhkan minat ., tergantung faktor- 

faktor yang mempengaruhinya. Siswa-siswi SMAN 8 diperkenalkan dengan 

Pelajaran Pendidikan Lingkungan  Hidup dan tahun ini diganti dengan nama  

kewiraushaan. Aktivitas kegiatan yang dilakukan adalah membuat produk 

seperti ngebatik, buat aksesoris dari limbah tekstil. Produk hasil kreasi siswa 

dipasarkan di etalese sekolah dipameran produk dan dijual keguru- guru, 

siswa lain dan bahkan dipasarkan kesekolah lain. Selain itu juga banyak siswa 

yang menjual makanan dan dititipkan dikoperasi-koperasi sekolah dan bahkan 

ada yang menjualnya sendiri ke kelas-kelas. Kegiatan atau program 

Kewirausahaan yang dilkukan di SMA N 8 dikenal dengan nama Ki Dalang 
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Bijak. Ki Dalang Bijak beranggotakan 30 siswa-siswi yang mengikuti ini. 

Program kewirausahaan ini juga memberikan pelatihan keterampilan pada 

siswa-siswi lain yang berminat masuk program ini.Berikut Fenomena 

kepribadian dan lingkungan siswa terhadap minat berwirausaha 

Di SMAN 8 siswa yang tertarik di program kewirausahaan  rata-rata 

dilatarbelakangi oleh lingkungan keluarga mereka yang berwirausaha 

sehingga mereka tertarik dalam dunia kewirauahaan. Ada juga siswa yang 

tertarik berwirausaha karena mengikuti teman-temannya disekolah yang 

berwirausaha jadi ada rassa keinginan mereka untuk mencoba dan untuk 

mandiri menghasilkan uang sendri. 

Berdasarkan Kepribadian yang dimiliki siswa siswi SMAN 8 yang 

mengikuti program kewirausahaan mereka lebih meyakini kemampuan yang 

dimilikinya untuk berprestasi, dan juga siswa siswi yang mengikuti program 

kewirausahaan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya  untuk 

mencoba berwirausaha. Jadi ada beberapa siswa yakin atas kemampuannya 

untuk sukses dalam dunia wirausaha. 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan minat 

berwirausaha lebih banyak dilakukan dilakukan pada mahasiswa dan siswa 

SMK (sekolah menengah kejuruan). Siswa SMK dan Mahasiswa biasanya 

dianggap lebih berpotensi untuk melakukan kegiatan kewirausahaan karena 

telah memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu. Menurut Kepala 

Dinas Tenaga Kerja Sosial Pemerintah Kota Malang, Sri Supangsih, dikota 
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Malang tahun 2010 jumlah sarjana yang menganggur mencapai 12.464 orang 

atau hampir 45% dari total pengagguran sebanyak 27.238 orang. Lulusan 

SMK menempati urutan kedua sebanyak 5.978 orang dan urutan berikutnya 

lulusan SMA sebanyak 5.899 orang (Sucipto,2010). 

Dari pernyataan diatas mengidikasikan bahwa pada usia produktif, 

mahasiswa, siswa SMK, dan SMA masih banyak yang mengaggur. 

Kemungkinan hal ini terjadi karena adanya mindset atau pemikiran bahwa 

dengan ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki, mereka lebih memilih 

untuk mencari pekerjaan  daripada menciptakan lapangan pekerjaan yang 

menyebabakan rendahnya minat berwirausaha. Sehingga dalam kondisi ini 

tidak hanya siswa SMK dan mahasiswa saja yang perlu diketaahui minat 

berwirausahanya, namun juga siswa SMA. 

Siswa SMA memiliki potensi yang sama besar dengan siswa SMK dan 

mahasiswa untuk menjadi wirausahawan. Bahwa seharusnya tidak hanya 

siswa SMK dan mahasiswa saja yang diberi pendidikan kewrirausahaan, 

siswa SMA juga seharusnya diarahkan untuk menjadi entrepreneur. Walaupun 

orientasi siswa SMA massih banyak yang ingin melanjutkan pendidikan yang 

lebih tinggi yakni kuliah, namun tetap memungkinkan bagi mereka untuk 

memiliki keinginan berwirausaha dan bahwak melakukan wirausaha saat 

mereka kuliah. 

Pada tahun ajaran 2010-2011, Menteri Pendidikan Nasional 

Muhammad Nuh mengatakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 
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mulai menerapkan konsep kurikulum berbasis kewirausahaan untuk seluruh 

jenjang pendidikan (Republika,2009). Hal ini dilakukan agar sekolah dapat 

mendorong rasa ingin tahu, fleksibelitas berfikir, kreatifitas, dan kemampuan 

berinovasi dalam rangka pembentukan karakter kewirausahaan sejak dini. 

Oleh karena itu, penelitian mengenai minat berwirasuaha ini dirasa 

dapat diterapkan pada siswa SMA terutama yang telah mendapatkan 

pendidikan kewirausahaan baik secara praktek maupun secara teori. Penelitian 

ini tidak dilakukan pada siswa SMK atau mahasiswa karena peneliti ingin 

mengetahui tingkat jiwa entrepreneur melalui minat berwirausaha pada siswa 

SMA. Masih jarangnya penelitian minat berwirausaha pada siswa Siswa 

Sekolah Menengah Atas, menjadikan salah satu alasan peneliti untuk 

melakukan penelitian pada siswa SMA yakni SMAN 8 malang. 

Penelitian ini dibatasi pada siswa SMAN 8 Malang yang telah 

menempuh mata pelajaran kewirausahaan dan yang mengikuti program 

kewirausahaan yang ada di  SMAN 8. Siswa-siswi peserta program 

kewirausahaan dipersiapkan untuk menjadi wirausahawan dengan 

mempelajari tentang dasar-dasar kewirausahaan dan tentang studi kelayakann 

bisnis serta siswa juga dituntut untuk membuat produk yang menghasilkan 

nilai jual. Dengan kondisi tersebut, subjek penelitian yang dipilih ini dianggap 

relevan dan layak untuk diketahui minat berwirausahanya. 

Dari aspek-aspek yang mempengaruhi minat berwirausaha, 

disesuaikan dengan responden penelitian, maka dalam penelitian ini akan 
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diteliti aspek-aspek faktor kepribadian dan lingkunganyang mempengaruhi 

minat berwirausaha siswa SMAN 8 Malang yang mengikuti program 

kewirausahaaan. Pemeltian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

faktor kepribadian dan lingkungan berpengaruh terhadap minat berwirausaha 

sebagai upaya untuk menginspirasi generasi muda  lainnya untuk menjadi 

wirausahawan selanjutnya. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana deskripsi kepribadian,  lingkungan dan minat berwirausaha 

di SMAN 8 Malang ? 

2. Apakah kepribadian dan lingkungan  berpengaaruh terhadap minat 

berwirausaha di SMAN 8 Malang ? 

3. Variabel apa yang paling dominan dalam mempengaruhi minat 

berwirausaha di SMAN 8 Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, batasan objek dan subyek penelitian yang 

ditentukan agar tidak keluar dari pokok permasalahan adalah : 

a. Pada variabel kepribadian sebagai variabel bebas, didasari oleh 

teori kepribadian Stephen P Robbins, David McMleland yakni 
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need for achievement (kebutuhan akan prestasi ), teori J.B Rotter 

yakni locus of control (pengendalian diri )dan teori Bandura  self-

efficacy ( Efikasi diri ). 

b. Pada variabel lingkungan  sebagai variabel bebas, didasari oleh 

penelitian Purnama (2009) dan Lupiyopadi (2007) yaitu 

lingkungan keluarga, sekolah dan sosial. 

c. Penelitian minat berwirausaha ini dilakukan pada peserta program 

kewirausahaan  pada siswa-siswi SMAN 8 Malang yang berjumlah 

30 orang 

 

D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui deskripsi kepribadian,lingkungan, dan minat 

berwirausaha. 

2. Untuk menguji pengaruh kepribadian dan lingkungan terhadap 

minat berwirausaha 

3. Untuk mengetahui Variabel  yang dominan dalam mempengaruhi 

minat berwirausaha 
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 E.  Manfaat Penelitian 

1. Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan  

ilmu pengetahuan tentang pengaruh actor kepribadian dan lingkungan 

eksternal terhadap minat berwirausaha pada generasi muda dan dapat menjadi 

tambahan wawasan dalam hal kewirausahaan serta motivasi dan semakin 

mengetahui berbagai macam hal yang melatar belakangi keinginan 

berwirausaha. Penelitian ini juga memberi manfaat akan pentingnya 

berwirausaha, dan sebagai tambahan ilmu khususnya dalam bidang 

Manajemen Sumber Daya Manusia. 

 

 

2.  Untuk Penelitian lain 

1. Memberi manfaat untuk memperluas gambaran dalam penulisan skripsi. 

Bisa menjadi studi pembanding maupun penunjang dalam penelitian 

mereka selanjutnya. 

2. Sebagai salah satu sumber informasi tentang factor kepribadian dan 

lingkungan apa saja yang berpengaruh pada minat berwirausaha. 

Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian 

selanjutnya 

 

 


